Linoleum/marmoleum -vloeren

Linoleum is een vlakke vloerbedekking. Linoleum bestaat namelijk voor
100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze vloerbedekking wordt gemaakt
uit een samenstelling van lijnolie, houtmeel, harsen, kalksteen en jute.
Naast reinigen, kunnen deze vloeren worden voorzien van beschermlagen op basis van polymeer. De vloer is beschermd, makkelijker schoon te
houden en u verlengt de levensduur (kijk bij voorbeelden).

Tapijt

Bij tapijt kunnen we onderscheid maken tussen diverse productietechnieken en materiaal. De meest voorkomende materialen zijn polyamide
of polypropyleen. Tapijt kan afhankelijk van de grondstof, aard en mate
van vervuiling en plaats waar het tapijt is gelegd op diverse manieren
gereinigd worden. De middelen die wij gebruiken resulteren in microsplitsing van de vuilmoleculen. Het vuil valt letterlijk uit elkaar en kan
daarna op verschillende manieren worden verwijderd.
Het tapijt kan gereinigd worden middels shamponeren, droogreinigen of
de sproei-extractie methode. Desgewenst kunnen wij ook nog een
beschermingscoating aanbrengen die hervervuiling vertraagt.
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Rubbervloeren

Rubber is op zichzelf een natuurlijk materiaal, maar rubbervloeren
bestaan voor het grootste deel uit synthetisch materiaal! Synthetisch
rubber maakt het product meer stabiel en heeft nog meer kwalitatieve
voordelen dan natuurlijke rubber. Rubber vraagt om een speciale behandeling. Allereerst de af fabriek aanwezig paraffinelaag die vraagt om
een speciale verwijdering. Daarnaast de gevaren van verkleuring ten
gevolge van het gebruik van te sterke chemicaliën. Ook deze vloeren
kunnen wij reinigen en voorzien van een afwerklaag die de vloer
beschermd en schoonmaken eenvoudiger maakt (kijk bij voorbeelden).

Rubber

Kunststofvloeren

Er bestaan vele totaal verschillende kunststofvloeren, van strooi-vloer
naar technovinyl en gietvloeren. Ook deze vloeren kunnen wij niet
alleen reinigen maar desgewenst ook behandelen met een polymeer of
PU afwerklaag in zijde of hoogglans. Ook deze laag maakt schoonmaker
eenvoudiger een verfraaid uw vloer.

Bolith

Sportvloeren

Goed en regelmatig onderhoud houdt uw sportvloer in topconditie. Goed
onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer
haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid ten
goede met als gevolg minder blessures en optimale sportprestaties. Met
speciaal door de fabrikant geadviseerde producten, die de vloer niet
beschadigd en de veerkracht niet aantast, kunnen wij de vloer reinigen.

Natuursteen-tegel- en plavuisvloeren

Natuursteen is eigenlijk een verzamelnaam voor diverse steensoorten
die uit de natuur komen en worden verwerkt tot vloerafwerking. Er zijn
diverse soorten zoals graniet, lavasteen, leisteen, marmer en kwartsiet.
Iedere natuursteensoort heeft zo zijn eigen uitstraling en structuur.
Tegels en plavuizen, zowel qua formaten, kleuren en samenstelling is er
enorm veel variatie! Daar waar tegels en plavuizen vaak alleen gereinigd
worden, kunnen vloerafwerkingen van natuursteen meerdere specialistische behandelingen ondergaan zoals kristalliseren of polijsten of slijpen
of een combinatie hiervan.

Linoleum PUR

Marmer (zwart)

Samenvattend

U zult begrijpen dat niet alle typen vloeren in de ze brochure vermeld
staan. Ook treft u hier niet alle behandelingsmethodieken aan. Wij
houden van maatwerk; de juiste methodieken samen met de juiste
chemie en hulpmaterialen afgestemd op uw vloer en wensen!

Marmer (wit)

